
Home » București » Vanzari apartamente » Drumul Taberei » Apartament spatios, de 3 camere, 107 mp, zona Valea Oltului, bloc finalizat in
2009

Apartament spatios, de 3 camere, 107 mp, zonaApartament spatios, de 3 camere, 107 mp, zona
Valea Oltului, bloc finalizat in 2009Valea Oltului, bloc finalizat in 2009

ID: ID: 67131AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 30.03.2022

Cartier: Cartier: Drumul Taberei
Zona: Zona: Valea Oltului

Pret.mp: Pret.mp: 841€ 
Rata lunara: Rata lunara: 526,02 € 90.000€90.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Gabriel PristoleanuGabriel Pristoleanu
Sales Office Manager

+40 314 222 333

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40314222333
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- București, Sector 3, Șoseaua
Mihai Bravu nr. 255, etaj 3.
- Bucuresti, Bld. Dimitrie
Pompeiu, nr. 9-9A, Iride Business
Park, Cladirea 24, corp B,
camera 1, etaj 2

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 107.00 mp
Numar bai: Numar bai: 1
Nr balcoane: Nr balcoane: 0
Etaj: Etaj: 3 /3

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 1
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Nou

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Parțial mobilat/utilat
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Cărămidă, BCA
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Descriere ofertaDescriere oferta

Blitz va ofera spre vanzare apartament spatios de 3 camere, 107 mp, pozitionat intr-un bloc cu 3 etaje, finalizat in
2009, amplasat intr-o zona buna, zona Valea Oltului/Drumul Taberei situat la 15 minute mers pe jos de metrou, 5
minute pana la Lidl, 15 minute pana la școală, 1 minut de after-school și grădinițe în apropiere. Blocul este situat într-o
zonă rezidențială foarte liniștită, fără gălăgia tipica a traficului de la orele de vârf. Prevăzut cu sufragerie + dining și
bucătărie open-space, 2 dormitoare și o baie, 2 instalații de aer condiționat, ușă apartament nouă, securizată.
Apartamentul se vinde exact cum este in poze, iar finisaje, mobila si rezistanta blocului isi spun cuvantul. Apartamentul
este în condiții foarte bune, semimobilat (ca în fotografii), cu mobilier efectuat la comandă iar cel mai important lucru,
exista posibilitate de mansardare, (se poate construi o camera si o baie deasupra, marind astfel suprafata
apartamentului) fără a fi necesar acordul vecinilor în acest sens. Blocul este prevăzut cu interfon, garaj cu
telecomandă iar din punct de vedere termic, blocul are centrala proprie. Ferestrele sunt de tip Velux cu jaluzele opace
și plase de țânțari. Acest apartament este o alegere ideala pentru familii cu copii. Merita vizionat!

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Este alegerea ideala pentru o familie cu copii, mai
ales ca exista posibilitatea mansardarii.

ObservatiiObservatii
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Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 09:00 - 17:30 Sambata:
Inchis

Adresa: Adresa: 
- București, Sector 3, Șoseaua Mihai Bravu
nr. 255, etaj 3.
- Bucuresti, Bld. Dimitrie Pompeiu, nr. 9-9A,
Iride Business Park, Cladirea 24, corp B,
camera 1, etaj 2

Responsabilitatea pentru corectitudinea si integralitatea informatiilor continute in ofertele agentiei apartine in exclusivitate proprietarilor
sau semnatarilor contractelor de intermediere, in calitate de furnizori ai datelor respective, SC Blitz Network SA neasumandu-si nici o
raspundere in acest sens, inclusiv cu privire la verificarea veridicitatii acestor informatii.


